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 | הרב אליעזר קשתיאל מדברבפרשת 

 העבר והעתיד בירור -ספירה' מהותה של '
 

 המפקד במדבר מובן. כל יוצא צבא. ספירה למטרה מובנת לדעת כמה חיילים יש לקראת המלחמות. 1

 

? המדרש גם אומר 00אבל מפקד הלווים בהמשך הפרשה לא מובן. מדוע סופרים מבן חודש? את המשכן נושאים הרי מגיל 

 שמשה טוען מדוע צריך להיכנס לבית לספור תינוקות? והקבה אומר שיעמוד בחוץ ויקבל את המספר.

 

 יש שתי סוגי ספירות.

פעמים לזה  100פרקו  בין שונה' -וכך גם בגמרא יש הבדל בין ספירות " בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו..."מלאכי, בספר 

 פעמים לא נקרא עובד אלוקים. גמרא מזעזעת. 100מי שלא חוזר   ' שאינו...

 

 פעמים שאדם חוזר זה נגזר מהמטרה של לזכור. 100תורת המספרים. מלמדים אותנו הרבה. עד 

 אם זכרת סיימת את המשימה לכאורה.

 ם מגלה על כל החזרות הקודמות.זה ג - המטרה היא אחרת, הדבקות בה' אהבת התורה. 101אבל בפעם ה

עם ישראל יוצא לדרך המטרה..לכבוש את ארץ ישראל. למה...להתיישב לקבל נחלה. הליכת השבטים לצורך מטרה. בזה 

 סופרים את החיילים לצרף הכיבוש.

 

 אבל הלווים לא יקבלו נחלה. מדוע הם הולכים לארץ ישראל? 

 גיל קטן כשאימו של התינוק מתחילה לחנך אותו.כדי להתקרב אל הקודש. מתי מתחיל הקודש כבר ב

 זוהי מהות הליכתם של בני לוי לארץ ישראל.

 

 המספרים מגלים את העניין.הספירה/ יש בעם ישראל גרעין שמבין את החשבון, מדוע הולכים לארץ ישראל. 

 

 בסיומה של ספירת העומר צריך להבין מדוע ספרנו? איזה מידע חדש קיבלנו ממנה.

 ם את הימים להתקרבות לקודש. אלא אנו סופרי

 ספירת היטהרות שרק מעסיקה אותנו בהליכה לקראת מתן תורה.

 

 לכן צריך להיזהר לא לספור סתם אנשים כי בזה אנו קובעים להם את הייעוד.

 

 כל אחד לפי כוחו עולה בקודש.  שלושת ימי הגבלה..

 השנה במיוחד צריך להגביר חיל בקודש. 

 תורה. עמלק מגיע כי רפו ידיהם מן ה

  בזכות העיסוק בתורה הקבה ישיב לאוייבים כגמולם. 

 צריך למעט בדיבורים בטלים ולהרבות בקדושה.

 שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה – [, תשפא' סיווןג] שיכתוב 


